
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας 
για υπηρεσιακή χρήση και πιστοποίηση της ιδιότη-
τας στους αξιωματικούς του Σώματος των Οικονο-
μικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων.

2 Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-
θησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

3 Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-
θησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α  Φ. 416/35/299652 Σ. 1848 (1)
Καθορισμός του τύπου ειδικού δελτίου ταυτότη-

τας για υπηρεσιακή χρήση και πιστοποίηση της ιδι-

ότητας στους αξιωματικούς του Σώματος των Οι-

κονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4494/2017 «Ρυθ-

μίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και 
οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθε-
ωρητών και άλλες διατάξεις» (Α’165).

2. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 36/30.1.2018 
εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν προκαλείται 
από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
 Ορισμός

Το ειδικό δελτίο ταυτότητας οικονομικού επιθεωρητή 
(ΕΔΤΟΕ) είναι υπηρεσιακό έγγραφο το οποίο χορηγείται 
πρόσθετα στους αξιωματικούς του Κοινού Σώματος Οι-
κονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων 
για υπηρεσιακή χρήση και πιστοποίηση της ιδιότητας 
τους στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 2 
Τύπος ΕΔΤΟΕ

1. Το ΕΔΤΟΕ έχει δύο όψεις, στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα και περιλαμβάνει:

α) Στην εμπρόσθια όψη:
αα) Στο κέντρο το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
ββ) Επάνω δεξιά τη θέση για τη φωτογραφία του δι-

καιούχου αξιωματικού ΟΕ, η οποία έχει διαστάσεις 3x3 
εκατοστά του μέτρου.

γγ) Κάτω δεξιά το έμβλημα του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας.

δδ) Το κείμενο «ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΩΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»

εε) Την αναγραφή και συμπλήρωση των παρακάτω 
στοιχείων:

ααα) Αριθμός ΕΔΤΟΕ.
βββ) Αριθμός (Στρατιωτικού Δελτίου) Ταυτότητας.
γγγ) Αριθμός Μητρώου.
δδδ) Βαθμός.
εεε) Επώνυμο.
στστστ) Όνομα.
β) Στην οπίσθια όψη:
αα) Πάνω αριστερά την αναγραφή της αρχής, την 

ημερομηνία έκδοσης και τη θέση για την υπογραφή του 
εξουσιοδοτημένου οργάνου της αρχής έκδοσης.

ββ) Πάνω δεξιά το κείμενο «MINISTRY OF DEFENCE, 
GENERAL STAFF, SPECIAL IDENTITY CARD, MILITARY 
FINANCIAL AUDITOR».

γγ) Την αναγραφή και συμπλήρωση των παρακάτω 
στοιχείων στην αγγλική γλώσσα:

ααα) SPECIAL ID CARD NUM
βββ) RANK
γγγ) SURNAME
δδδ) NAME
δδ) Κάτω αριστερά το έμβλημα του Κοινού Σώματος 

Οικονομικών Επιθεωρητών.
2. Το ΕΔΤΟΕ έχει διαστάσεις 8,3 x 5,3 εκατοστά του 

μέτρου και φέρει τη μορφή που καθορίζεται στο Πα-
ράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3 
Τελική διάταξη

Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 47268/Ζ1 (2)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-

θησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’114).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) και 

γ. Των π.δ. 70/2015 (Α’ 114) και Π.δ. 125/2016 (Α’ 210)
2. Το επισυναπτόμενο στο αριθμ. ΠΡΥΤ/161/11-01-2018 

έγγραφο του Ιονίου Πανεπιστημίου, απόσπασμα Πρα-
κτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου (με αριθμό 
Συνεδρίασης 5η/29-11-2017), με το οποίο υποβάλλεται 
πρόταση περί ίδρυσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέντρου 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

3. Τη με αρ.πρωτ. Φ.1/Α/246/32056/Β1/26-02-2018 
εισήγηση, του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄143 τ.Α’), 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με θέμα «Ίδρυση Κέ-
ντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο» της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. και 
Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της πα-
ρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ ή 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Επιμόρφω-
σης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του 
Ιονίου Πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό 
και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Άρθρο 2 
Πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη 
διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων

Η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εντάσσεται στο ευρύτερο 
πλαίσιο στρατηγικής του ιδρύματος, για την ανάπτυξη 
και διεύρυνση των επιστημονικών, επιμορφωτικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων του, τόσο σε επίπεδο Πε-
ριφέρειας Ιονίων Νήσων, όσο και στο ευρύτερο εθνικό 
και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του 
Ιονίου Πανεπιστημίου:

α. Αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου το Ίδρυμα 
προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση πέραν της τυ-
πικής, όπως άτυπη μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, εξειδίκευση 
και μετεκπαίδευση.

β. Οργανώνει και παρέχει εκπαιδευτικό έργο το οποίο 
μπορεί να υλοποιείται με μεθόδους ανοιχτής και εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης, για το σχεδιασμό των οποίων 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ατόμων με ειδικές εκ-
παιδευτικές δυνατότητες ή/και αναπηρία.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με την ίδρυση του ΚΕ.ΔΙ.
ΒΙ.Μ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του 
ν.4485/2017, επιδιώκει:

α. Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και 
των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε προγράμ-
ματα που απευθύνονται στην τοπική και την ευρύτερη 
ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες των πολιτών για υψηλού επιπέδου επιμόρφω-
ση με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση αλλά και τη 
διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων.

β. Τη συμβολή του ιδρύματος στην παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας μέσω της συνεχούς και συστη-
ματικής ανανέωσης των επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων των πολιτών.

γ. Τη συμμετοχή του ιδρύματος στον εκσυγχρονισμό 
και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 
τυπικής και άτυπης, και στην άμβλυνση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

δ. Την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύμα-
τος μέσω της οργάνωσης ειδικών διεθνών επιμορφωτι-
κών προγραμμάτων και την ανάπτυξη δεσμών συνερ-
γασίας με φορείς επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης 
από όλο τον κόσμο.

Η διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι 
δυνατόν να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

α. Δια ζώσης εκπαίδευση σε χώρους του Πανεπιστη-
μίου (αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια) 
ή σε άλλους χώρους συνεργαζόμενων φορέων ή σε μι-
σθωμένες αίθουσες με ταυτόχρονη φυσική παρουσία 
του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στο χώρο.

β. Δια μεθόδων τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον 
εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί μέσω διαδικτύου το 
πρόγραμμα από το χώρο της επιλογής του και με χρήση- 
κατάλληλου για την συγκεκριμένη χρήση - προσωπικού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι τεχνικές τηλεκπαίδευσης 
μπορεί να είναι:

i. Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου δεν 
απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και 
των εκπαιδευομένων.

 ii. Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση με ταυτόχρο-
νη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων 
σε πραγματικό χρόνο, χωρίς όμως αυτοί να βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο.
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iii. Δια του συνδυασμού των μεθόδων (i) και (ii). Ο 
τρόπος αυτός αντιστοιχεί στο μεικτό (blended) τύπο 
εκπαίδευσης/κατάρτισης.

iv. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις ανάγκες ατόμων 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές δυνατότητες, 
εξασφαλίζοντας την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των 
Προγραμμάτων και στα άτομα αυτά.

Άρθρο 3 
Κανονισιμός λειτουονίας

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του 
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην 
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του και δεν 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 47258/Ζ1 (3)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-

θησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’114).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) και 

γ. Των π.δ. 70/2015 (Α’ 114) και Π.δ. 125/2016 (Α’ 210).
2. Την υπ’ αρ. 49/13-12-2017 απόφαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την οποία 
υποβάλλεται πρόταση περί ίδρυσης Κέντρου Επιμόρ-
φωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Ίδρυμα.

3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Α/60/12442/Β1/25-01-2018, 
εισήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κέ-
ντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απο-
τελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική 

συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφω-
σης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει 
δια βίου μάθησης.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ) ιδρύεται με στόχο:

• Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και 
των υποδομών του Π.Δ.Μ. σε προγράμματα που απευθύ-
νονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των πολιτών της για κατάρτιση, επιμόρφωση 
και εξειδίκευση.

• Την εξασφάλιση της δυνατότητας υψηλού επιπέδου 
επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους πολίτες.

• Το άνοιγμα του Π.Δ.Μ. στη διεθνή αγορά της εκπαί-
δευσης μέσω υλοποίησης προγραμμάτων που απευθύ-
νονται σε διεθνές κοινό.

• Τη συμβολή του Π.Δ.Μ. στο γενικότερο εκσυγχρονι-
σμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και 
στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαί-
δευση.

Οι επιδιωκόμενες δράσεις της ίδρυσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
επικεντρώνονται κυρίως στην:

• Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης που 
καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, 
είτε μέσω κεντρικών δράσεων της Πολιτείας (ΕΣΠΑ, Δια 
Βίου Μάθησης) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω 
πρωτοβουλιών Κοσμητειών/Σχολών/Τμημάτων/ομάδων 
μελών ΔΕΠ του Π.Δ.Μ.

• Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του Ιδρύματος και 
δημοσίων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και Επιστημονικών 
Συλλόγων/Επιμελητηρίων, με σκοπό την ανάπτυξη πανε-
πιστημιακού επιπέδου προγραμμάτων που καλύπτουν 
ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εργαζομένων στους φορείς αυτούς.

• Εισαγωγή και ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυα-
κών μαθημάτων (MOOCs, Massive Open Online Courses).

• Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολεί-
ων, εκμάθηση/εμβάθυνση ξένων γλωσσών, κ.λπ. που 
αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Άρθρο 3 
Κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του 
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην 
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του και δεν 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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